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Guds herlighed

er intelligens

Marsmeteoritten, med eventuelle spor af

liv, har verden over givet anledning til en
kraftig debat i videnskabelige kredse såvel

som i presse og tv.

Da spørgsmålet selvsagt vedrører Guds
skaberværk og har betydning i forholdet

mellem religion og videnskab, besluttedes

det at lade kirken på Maglegårds Allé

være forum for et møde.
Tre fremragende forskere, som alle er kendt
fra flemsynet, med speciale i fysik og astro'

nomi var aftenens talere og kom på en både
videnskabelig, fremragende og samtidig

underholdende og begejstrende måde igen-

nem et emne med en spændvidde lige fra

universets tilblivelse for ti milliarder år

siden, over de komplekse aminosyrer og
nukleotider frem til Allan EUlls meteroitten,

som blev fundet på Antarktis i 1984.

De tre videnskabsmænd var: Lektor i fysik

ved Københavns Universitet Jens Martin
Knudsen sammen med astronomiprofessor

HoUis Johnson og lektor Uffe Gråe Jør^

gensen ' begge fra Niels Bohr instituttet.

Liv på Mar5? Ældste Hollis Johnson fra Den Danske Mission fore-

læser for de mange gæster. (FOTO: Lena Pang)

Fra venstre: Hollis R. Johnson, Bent Martin Knudsen, Uffe Gråe

Jørgensen, Bent R. Jørgensen og Anna Maria Anderson.

(FOTO: Lena Pang)

Jens Martin Knudsen er i

øvrigt leder af det danske

marsforskningsprojekt, som i

samarbejde med et internati-

onalt forskerteam sender en

raket til Mars i slutningen af

indeværende år.

Fartøjet, der skal flyve gen-

nem rummet med en hastig-

hed af 8 km i sekundet, vil nå

frem til sit mål næste sommer.

Noget af det videnskabe-

lige udstyr, som skal lands-

ættes på Mars, og som skal

bidrage til en øget forståelse

af vor naboplanet, er udvik-

let og fremstillet af danske

teknikkere.

Salen var fyldt

En veloplagt gruppe på

godt og vel 250 tilhørere var

samlet i kirken på Magle-

gårds Allé søndag aften den

18. august for at lytte og stil-

le spørgsmål.

En tredjedel af tilhørerne

var gæster, som første gang

besøgte "Mormonkirken".

Stemningen var festlig og

det er ikke for meget sagt, at

aftenens emne, i hvert fald

for nogle af gæsterne, gled

lidt i baggrunden, da en

gruppe unge fysikere og

astronomer, som blot var

kommet for at opleve deres

højt estimerede lærere

optræde på slap linie i

spørgsmålet om muligt liv i

universet, opdagede, at der i

hvert fald var liv i Mesterens

kirke.

En af dem udtrykte ved

den efterfølgende drøftelse i

foyeren, sin overraskelse over-

for ældste Hollis Johnson med
ordene: "Jeg troede, at de fle-

ste af medlemmerne i din kir-

ke var ældre hvidhårede og

ærværdige mennesker ligesom

dig, men nu ser jeg til min

overraskelse, at der også er

K I R K E N Y T

1



mange friske unge ægtepar for-

uden unge mænd og piger til-

stede, og de virker alle intelli-

gente og levende interesseret i,

hvad der foregik i den viden-

skabelige verden."

Hvad der også var beta-

gende, var den ydmyghed

over for Hvets storhed, som
syntes at være helt naturligt

for alle tre talere.

Lektor Jens Martin Knud-

sen gav på en tydelig måde
udtryk for, hvordan han men-

te, at religion og videnskab

adskilte sig fra hinanden.

Først slog han fast, at viden-

skab ikke er 100% korrekt -

naturvidenskaben søger hele

tiden at udvide sit område og

at afprøve det. Sagt på en

anden måde - videnskaben er

en fremadskridende proces,

medens religion er en række

uangribelige etiske synspunk-

ter, som der altid kan bygges
o

pa.

Lektor Knudsen gav en

meget fin beskrivelse af

meteoritfundet og den nyeste

forskning omkring det store

spørgsmål om dødt og leven-

de stof og sluttede med at

citere en kendt lærebogsfor-

fatter E.S. Johnson, som i

1930erne sagde: Det er svært

at tro på en tilfældig udvik-

ling". Dette udsagn harmo-

nere i virkeligheden med vor

tids kaosforskning, som kort

sagt fortæller, at der er orden

i alt - en orden, der vel at

mærke ikke lader sig afsløre

af vore naturlige sanser, fordi

der er et - på det nærmeste

et uendeligt antal detaljer,

der skal være kendt, for at

kunne se hele mønsteret.

Lektor Uffe Jørgensen nævn-

te i spørgsmålet om verdens-

havet med sine 1 ,4 milliarder

kubikmeter vand, set med
menneskelige øjne, kunne

være tilført den unge jord-

klode ved hjælp af en million

meteorer. Et andet interes-

sant spørgsmål omkring livets

tilblivelse, fortalte lektor Jør-

gensen var, at det ler, som de

fleste af os er stødt på under

gravning med skovl og spade,

sammen med det allesteds-

nærværende kulstof, tilsyne-

ladende danner rige mulighe-

der for frembringelse af livets

byggesten. Tankevækkende!

Guds herlighed er

intelUgens

Professor Johnson fortalte,

hvad der sikkert overraskede

flere af de tilstedeværende

gæster, som ikke er bekendt

med Den Kostelige Perle, at

"Guds herlighed er intelli-

gens".

Vor tro fortæller os, at

Guds hånd er i alle ting - kun

Verdensmesteren, han, som
siger: "Utallige er de verde-

ner, som jeg har skabt ...

mange verdener er gået bort,

og der er mange, som nu bes-

tår ... de er utallige for men-

nesket, men for mig er alle

ting talt" - kun han forstår

helheden - og han vil gradvis

åbenbare hele sit værk for

den, som i ydmyghed vil lyt-

te, og som vil prøve hans ord.

Det var et meget berigen-

de og dejligt møde, hvor

mange gode tanker og syns-

punkter blev udvekslet.

Vor dygtige Anna Maria

Anderson, som til dagligt

arbejder med biologisk forsk-

ning på Rigshospitalet, præs-

enterede videnskabsmænde-

ne og ledede mødet på en

fremragende måde.

Bent R. Jørgensen, som var

ordstyrer i den efterfølgende

spørgerunde, var både skarp

og humørfyldt i sit indlæg

såvel som i sin indsats på at

runde af, mens legen var god.

Bent, som er mag. art. i

historie, arbejder sammen
med bl.a. disse tre forskere på

udgivelsen af en bog om for-

holdet mellem Gud og viden-

skab.

Forfriskningerne var udsøg-

te og de tilstedeværende glæ-

dede sig - det var en stor ople-

velse - tak.

Kjeld W. Rasmussen er

medlem af Københavns 1.

Ward og er Informationschef

i Københavns Stav.

Ældste Hollis Johnson med fysikstuderende fra Københavns Uni-

versitet. (FOTO: Lena Pang)

Forfriskningerne var udsøgte og blev nydt i fulde drag, mens debat-

ten fortsatte blandt både publikum og foredragsholderne.

(FOTO; Lena Pang)
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^Tangerne i Primary^^

i Ålborg!

Lørdag den 8. juni
Ijavde Primary i

Ålborg og Frederiks-

havn Aktivitetsdag.

Alle sejl var sat ind
for at gøre det til en
spæntfende dag.

Bror Morten Skyum og en

hel del hjælpere havde frit

efter TV'3's sucessserie "Fan-

gerne på Fortet" arrangeret

allehånde prøvelser, som de

små aktører måtte gå igen-

nem. Der forelå ikke noget

om, at der var hentet godken-

delse hos børneværnet, men
der blev gået friskt til den.

Et sted måtte man en tur

i bassinet for at hente en

nøgle, hvis man ikke kunne
Alle glade præmietagere og deltagere. { hO'YO: S. Bloch)

Tovtrækning mod wardets sværvægter. (FOTO: S. Bloch)

svare på en gåde fra en for-

mummet vismand. Da der

også kom en ordentlig tor-

denskylle var lydkulissen i

orden, og der blev gratis

vask til alle. Heldigvis var

der opgaver til alle

indendørs. Her skulle man
bl.a. spise en portion rugbrød

inden for en bestemt tids-

ramme for at få endnu en

nøgle. Man skulle også kap-

pes om at drikke en kande

vand på tid. Konkurrence-

mentaliteten i denne disci-

plin fejlede bestemt ikke

noget. En af deltagerne hav-

de dog et lille problem med
at få pladsen i maven til at

passe sammen med viljestyr-

ken, så det hele kom op

igen. Vedkommende fik dog
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2 liter vand skal drikkes på I minut. (FOTO: S. Bloch) Her et holds kloge hoved i matematikopgave. (FOTO: S. Bloch)

udleveret endnu en nøgle,

da opgaven var udført.

Krukker med
ulækre ting

Et sted skulle man udfor-

ske forskellige krukker med
uhyggelige ting i, som feks.

rå grisselever, fisk, tapetkli-

ster, og blandt disse ting skul-

le man finde en nøgle.

Der blev også prøvet

kræfter med wardets svær-

vægter i torvtrækning. Det

var ham alene mod hele hol-

det. Så var der en labyrint,

hvor man skulle have bind

for øjnene. Et andet sted

skulle man gå i balancegang.

Der var også ringspil for de

mindre deltagere, og mors

porcelæn kunne man også

komme til at skyde efter.

Endelig kunne man prøve

kræfter på en forhindrings-

bane og løse matematikopga-

ver.

Tre vinderhold

Da alle konkurrencerne

var udført, måtte man kon-

statere, at tre af holdene

havde det samme antal

point, og afgørelsen måtte

hermed falde i et sidste og

afgørende slag. En fra hver af

de førende hold blev udta-

get, og vinderen blev den,

der kunne holde hovedet

længst under vand.

Efter præmieoverrækkel-

sen, der bød på præmier til

alle, var der en tiltrængt spi-

sepause, hvor alle spiste

deres medbragte mad.

Efter maden fortsatte bør-

nene igen med forskellige

aktiviteter i form af en masse

sjove stafetter. Mon ikke pri-

marybørnene i Frederikshavn

og Ålborg står godt rustet til

hverdagens små prøvelser?

En stor tak til arrangørerne.

Referat indsæt af S. Bloch,
o

der er medlem af Århus Ward,
o

Århus Stav.

Og så var der den afgørende finale med hovedet under vand.

(FOTO: S. Bloch)

Nøglen er skjult i en aj krukkerne med ulækkert indhold. (FOTO: S, Bloch)
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Præsident Hinckley besøger
to kontinenter og fortsætter

sit travle virke

Madrid, Spanien. På trods af den enorme varme mødte 2000 med- Præsident Gordon B. Hinckley taler til de fremmødte medlemmer i

lemmer af det nye tempeldistrikt op til ceremonien i forbindelse med Madrid i Spanien. (FOTO: John Hart, GN)

det første spadestik. (FOTO: John Hart GN)

I den måned, hvor præsi-

dent Gordon B. Hinckley

fejrede sin 86-års fødselsdag

og besøgte to kontinenter,

fortsatte han med at besøge

de hellige, dele sit vidnes-

byrd og opfordre Kirkens

medlemmer til at forblive

trofaste.

Fra den 11.-16. juni

besøgte præsident Hinckley

fem lande i Europa og talte

til medlemmer og missio-

nærer, mødtes med pressen

og repræsentanter fra for-

skellige regeringer og tog det

første spadestik til et nyt

tempel.

Et historisk besøg

for medlemmerne i

Spanien

Præsident Hinckley

ankom til Madrid den 1 1

.

juni, og det var dermed

første gang, at en præsident

for Kirken havde besøgt lan-

det. Mens han var i Spanien,

spiste han frokost sammen
med lokale præstedømmele-

dere, talte med missionærer i

Missionen i Madrid og talte

til de forsamlede, da det

første spadestik blev taget til

det nye tempel i Madrid.

Præsident Hinckley blev

ledsaget af sin hustru, Marjo-

rie, ældste Dallin H. Oaks fra

De Tolvs Kvorum og hans

hustru, June, ældste Dean L.

Larsen fra De Halvfjerds'

Første Kvorum, på det tids-

punkt præsident for Det Vest-

europæiske Område og hans

hustru, Geneal, og ældste

Francisco J. Vinas, et nyt med-

lem af De Halvfjerds' Andet

Kvorum og samtidig den

første spanier, der tjener som
generalautoritet, samt hans

hustru, Cristina.

"Templet er omgivet af en

særlig hellighed," fortalte

præsident Hinckley de ca.

2.000 forsamlede ved bygge-

grunden i Mortalez, der ligger

sydøst for Madrid. "Jeg lover

jer og Madrids embedsmænd.

at det, som bliver bygget her,

bliver smukt. Vi vil bygge et

tempel, en stavsbygning, et

træningscenter for missio-

nærer og nogle andre facilite-

ter, der vil imødekomme de

behov, som vore medlemmer
har. Bygningen bliver smuk,

og pladsen bliver smuk. Dette

bliver et helligt sted."

Præsident Hinckley

opfordrede alle de tilstede-

værende, som kom fra hele

Spanien og dele af Frankrig

og Portugal, til at begynde at

"bringe deres liv i orden,

leve Jesu Kristi evangelium

mere fuldt ud, vise en vok-

sende kærlighed i vores hjer-

te, i vores familie og blandt
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Profeten inviterede 2 børn til at hjælpe sig og andre præstedømmeledere ved den officielle ceremoni.

(FOTO: John Hart, GN)

alle dem, vi omgås ... Måle-

stokken for vores trofasthed

vil være det omfang, i hvil-

ket vi efterlever evangeliet."

Efter indvielsesbønnen

tog præsident Hinckley og

andre de ceremonielle spa-

destik og bad også en lille

dreng og en pige om at hjæl-

pe til med spaden. Da præsi-

dent Hinckley forlod stedet,

var mange synligt bevægede,

og nogle græd åbenlyst på

grund af deres følelser ved

dette første møde med en

Herrens profet i deres land.

Medlemmerne i

Belgien hører om
genoprettelsen

Derefter rejste præsident

Hinckley og hans følge til

Bruxelles, hvor de blev mod-

taget og budt velkommen i

lufthavnen af ambassadør

Robert E. Hunter, USA's

faste repræsentant i NATO,
og Alan John Clinken,

USA's ambassadør i Belgien.

Mens præsident Hinckley

var i Bruxelles den 12. juni,

mødtes han om eftermidda-

gen med fuldtidsmissionærer-

ne. Samme aften mødtes han

med omkring 1.500 medlem-

mer fra Bruxelles og omegn.

Mange medlemmer var

ankommet mere end tre timer

før mødets begyndelse, så de

kunne få nogle gode pladser.

I sin tale talte præsident

Hinckley om de første spa-

destik, der var blevet taget til

templet i Madrid, og roste

medlemmerne for deres tro-

fasthed og deres kærlighed og

bønner. Han opfordrede dem
til at huske på deres ansvar

som medlemmer og talte om
fire formål med genoprettel-

sen, som er nævnt i Lære &.

Pagter: (1) at enhver måtte

kunne tale i Gud Herrens

navn om de storslåede vel-

signelser, der er kommet
gennem præstedømmet, (2)

at tro må tiltage på jorden,

(3) at Herrens evige pagt

oprettes, og (4) at evangeli-

ets fylde må forkyndes gen-

nem de svage og ringe til jor-

dens yderste grænser (L&P

1).

Medlemmerne i

Holland opfordres

til at være rod-

fæstet i evangeliet

Den 13. juni rejste præsi-

dent Hinckley til Haag, hvor

han talte ved to forskellige

møder, ét for fuldtidsmissio-

nærer og det andet med
omtrent 2.000 medlemmer

om aftenen. Den sidste grup-

pe bestod både af medlem-

mer fra hele Holland så vel

som flamsk-talende medlem-

mer af Kirken fra Belgien.

Præsident Hinckley talte

kort til forældrene og bad

I Belgien mødtes præsident Hinckley med den amerikanske ambasadør, Alan John Blinken og VSAs

repræsentant i NATO, Robert E. Hunter (FOTO: John Hart, CN)
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dem "være tro mod hinan-

den som ægtemand og

hustru. Vær taknemmelige

for jeres børn, hold dem nær

til jer og rodfæstet i evangel-

iet." Han rådede præstedøm-

mebærere til "aldrig at ned-

værdige sig til at være geme-

ne og tarvelige, at leve op til

det præstedømme, I bærer."

Han sagde til de unge: "I

er fremtidens håb, lad jeres

rødder være dybt fæstet i

evangeliet." Han rådede de

unge mennesker til hver især

at lede efter en partner blandt

Kirkens medlemmer og sagde:

"I har meget større mulighed

for at blive lykkelige."

Han bad alle de deltagen-

de om at opnå lærdom gen-

nem studium og tro. "Uddan-

nelse er nøglen til succes i

dette liv og den bliver os en

velsignelse i livet efter det-

te.... [Vi må] uddanne vores

sind og vore hænder til at

være skabende ... vi vil blive

belønnet for at gøre det."

Medlemmerne i

Danmark bliver

udfordret til at mis-

sionere

Kirkens præsident og

hans gruppe ankom til

København den 14. juni for

at holde to møder med de

lokale medlemmer fra hele

landet så vel som et tredje

møde med de fuldtidsmissio-

nærer, der tjener i Danmark.

1 sin tale udfordrede

præsident Hinckley medlem-

merne til at fordoble antallet

af medlemmer. Profeten sam-

menfattede Kirkens historie i

landet og nævnte den første

missionær, Peter O. Hansen,

som prædikede i dette nordi-

ske land. I løbet at disse

første år tilsluttede mere end

26.000 mennesker sig Kir-

ken, men praktisk talt alle

sammen udvandrede til

USA. Medlemstallet ligger

på omkring 5.000 og er ikke

forøget væsentligt siden dan-

nelsen af den første stav i

1974.

"Jeg tror, I kunne fordoble

Kirkens medlemstal her på

fem år," sagde præsident

Hinckley til medlemmerne,

som havde dannet lange køer

rundt om stavsbygningen i

København, mens de vente-

de på, at mødet skulle begyn-

de. "Det tror jeg virkelig på -

hvis I ville arbejde og bede,

bede og arbejde og koncen-

trere jer om at gøre det ved

enhver lejlighed og gå fremad

i tro og uden frygt."

Præsident Hinckley bar

også sit vidnesbyrd for de

forsamlede medlemmer og

udtrykte sin kærlighed til og

bekymring for dem.

I løbet af sit endagsbesøg

i Danmark besøgte præsi-

dent Hinckley Frederiksborg

Slot i Hillerød nord for

København, der huser Carl

Blochs berømte malerier.

Han besøgte også Vor Frue

Kirke, hvor han så den dan-

ske billedhugger Bertel

Thorvaldsens originale sta-

tue af Kristus og de oprinde-

lige tolv apostle.

"Styrk familierne"

er budskabet til

Tyskland

Præsident Hinckley

afsluttede sin rundrejse i

Europa med en regionalkon-

ference i Berlin, hvor han

talte to gange ved et fire

timer langt oplæringsmøde

for præstedømmets ledere.

Han talte også til missio-

nærer fra to missioner i

området, mødtes med
repræsentanter fra to af Ber-

lins største aviser og talte

ved regionalkonferencens

møde for alle medlemmer.

Under mødet med repor-

terne blev præsident Hin-

ckley spurgt, hvad hans bud-

skab til Tyskland var. "Det

skulle være, at vende tilbage

til Gud og søge hans vejled-

ning ... Verdens standarder

er i opløsning. Familielivet

smuldrer. Mit budskab til fol-

ket er at styrke deres famili-

er. Få familier med en mor

og far og børn, som er elsket

- en familie, som beder sam-

men til fælles bedste ...

Ingen nation kan have frem-

gang, uden at dens familieliv

har det."

Under sin tale ved regio-

nalkonferencen nævnte

præsident Hinckley dette

interview. Han gjorde

opmærksom på, at han hav-

de forklaret journalisterne, at

blandt Kirkens fremtrædende

kendetegn er dens ulønnede

præsteskab og dens tro på
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Jerusalem. Præsident og søster Hinckley besøger igen nogle af de

hellige steder i Jerusalem, bl.a. graven i haven.

(FOTO: John Hart, CN)

nutidig åbenbaring.

Præsident Hinckley

opfordrede de deltagende

unge til at forblive moralsk

rene på trods af verdens

smuds og til at være tro mod
deres arv. Han sagde til dem,

at de var unge mennesker

med store forjættelser. "Jeg

vil gerne sige til hver enkelt

af jer: Vær tro mod jeres

families traditioner angående

Herrens værk."

I Frelserens fodspor

Umiddelbart efter run-

drejsen i Europa rejste præsi-

dent Hinckley og hans

hustru, Marjorie, til Israel,

hvor de tilbragte en uge i det

land, hvor Frelseren gik.

Mens Kirkens leder var der,

besøgte han Cæsarea, det

sted, hvor Paulus forsvarede

sig for Festus og kong Agrip-

pa. Han besøgte også Dan,

det fordum Israels nordlige

grænse, det gamle område

omkring Megiddo, området

omkring Nazaret, hvor Jesus

voksede op, Genezaret Sø og

Kapernaum, hvor mange
mirakler fandt sted, området

omkring Saligprisningernes

Bjerg, hvor Bjergprædikenen

blev holdt, Jordanfloden,

hvor Frelseren blev døbt,

Jeriko, hvis mure faldt for

råbene fra Josvas hær, Masa-

da, en gammel jødisk fæst-

ning, Det Døde Hav og

Qumran, hvor Dødehavsrul-

1erne blev fundet.

I området omkring Jeru-

salem besøgte præsident og

søster Hinckley de traditio-

nelle steder forbundet med
frelserens fødsel i det nærlig-

gende Betlehem, Hyrdernes

Mark uden for Betlehem,

Jerusalems gamle bydel, Det

Øverste Værelse, Getsemane

Have, Golgata og graven i

haven.

Præsident Hinckley talte

også ved en fireside den 21.

juni i The Jerusalem Center

for Near Eastern Studies (en

afdeling af Brigham Young

Universitetet). "Jerusalem

fejrer 3.000-året for dens

grundlæggelse," bemærkede

han. "Dette er et kolossalt

betydningsfuldt sted. Det er

enestående. Der er formo-

dentlig mere historie i Jerusa-

lem end noget andet sted på

jorden ...

Da vi var i Getsemane i

dag, gik vi over gaden, ind i

haven og satte os i skyggen

og læste i skriften. Jeg tæn-

ker på hans bøn til sin Fader,

da han i sin smerte svedte

dråber af blod ..."

Frelseren spurgte, om det

ikke kunne gøres på nogen

anden måde, berettede præs-

ident Hinckley. "Jeg tror, at

det var mere end visheden

om korsfæstelsen, der tynge-

de ham," fortsatte han. "Det

var hans rolle i hele Guds
evige plan for udødelighed

og mennesket evige liv. Det

var hele spørgsmålet om og

formålet med jordens skabel-

se, jordens befolkning, den

guddommelige plan ...

Hans budskab om kærlig-

hed og fred i en atmosfære af

had og strid var dobbelt. Der

er intet, vi kan foretage os,

der er mere vigtigt end at

lytte til det, han har sagt og

følge det. Hvis vi er hans

disciple, kan der ikke være

nogen konflikt i vores hjerte,

der kan ikke være skinsyge,

der kan ikke være ondskabs-

fuldhed, der kan ikke være

nogen af disse ting. Vi må
hæve os over dette og gå i

den retning, han pegede.

Gode råd til nye
missionspræsiden'

ter og missionærer

Dagen efter at præsident

Hinckley var vendt tilbage

fra Israel, den 23. juni, fejre-

de han sin 86-års fødselsdag

ved at tale til den største

gruppe af nye missionspræsi-

denter og deres hustruer, der

nogensinde har været for-

samlet. Præsident Hinckley

rådede dem til ikke at være

"vantro, men troende" (Joh

20:27) og sagde: "Jeg ville

håbe, at I som missionspræs-

identer, hvis I ikke udrettede

andet i løbet af jeres tid i

marken, at I dog ville stræbe

efter at skabe en kærlighed

til Jesus Kristus i jeres missi-

onærers liv, hjerte og sjæl."

Gruppen af missionspræs-

identer, som kommer fra 1

7

forskellige lande, vil tjene i

47 lande.

Næsten to uger før missi-

onspræsidenternes seminar

gav præsident Hinckley

udtryk for lignende følelser

til 18.000 missionærer via

satellit fra sit kontor i Salt

Lake City.

Hans tale, som blev holdt

den 26. april, blev sendt til

missionærer i de 101 missio-

ner, der er i USA, Canada og

Vestindien.

I sin tale bar præsident

Hinckley et brændende vid-

nesbyrd om evangeliet og

missionering og opfordrede

missionærerne til at glemme

sig selv i andres tjeneste.

"Jeg elsker min himmelske

Fader," sagde han, "den største

af alle, den evige Fader, uni-

versets Gud. Endskønt han er

den store Almægtige, så er

han min Fader og jeres Fader,

og jeg er taknemmelig for, at

han elsker hver af os, og at vi

kan tale med ham i bøn for-

visset om, at han vil høre og

forstå og velsigne os ...

Jeg elsker jer, som er mine

kammerater i dette værk,

mine venner, mine brødre og

søstre, som dag efter dag i en

storslået indvielsesånd og på

trods af vejret og andre oms-

tændigheder går ud og

underviser og velsigner og

bringer kundskab og vidnes-

byrd til alle, som vil åbne

deres dør og hjerte.

Når I arbejder på at frelse

andre, frelser I jer selv," fort-

satte han. "I bliver mindre

selviske, selvoptagenhed og

hovmod forsvinder. Jeres

hjerte fyldes af en følelse af

ydmyghed, når I tænker på

det evigt gode, I gør." Kirke-

lederen rådede missionærer-

ne til at trygle Herren om
hans And, og han mindede

OKTOBER 1996
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dem om, at de for at kunne
o

modtage Anden måtte være

værdige.

Pionererne bliver

fejret

Mandag den 24- juni

besøgte præsident Hinckley

Covc Fort, en bygning i det

sydlige Utah, som hans beds-

tefar byggede i 1867, og talte

til over 15.000 mennesker,

som deltog i en familiefiresi-

de. Lige uden for området

omkring fortet steg præsi-

dent og søster Hinckley op i

en hestevogn og førte an hen

til Cove Fort i et optog med
75 hestevogne, som var på

vej tværs over Utah i forbin-

delse med statens 100-års

fødselsdag.

"Jeg kender intet, der kan

måle sig med vores folks rej-

se til dalene i disse bjerge,"

bemærkede præsident

Hinckley. "Den dristighed,

der skulle til for at føre

tusindvis af mennesker til

dette bjergrige land, når de

aldrig havde set det, bortset

fra i et syn, var en handling,

som krævede kolossalt mod."

Præsident Hinckley for-

talte flere historier om pio-

nerer og deres tro og stra-

badser og berettede også

historien om sin bedstefar,

der blev sendt ud til området

for at bygge et fort. Præsi-

dent Hinckley sagde, at han

føler en stor kærlighed i sit

hjerte for pionerer som sin

bedstefar. "Hvor ønsker jeg

inderligt at leve på en sådan

måde, at jeg kan være vær-

dig til den arv, som vi har

fået uden omkostninger eller

pris af nogen slags [fra vores

side]," afsluttede han. "Lad

os aldrig glemme prisen for

vores tro."

Et par dage senere, den

29. juni, fortsatte præsident

Hinckley med at fejre Utahs

100-års jubilæum ved at gen-

indvie This Is The Place Sta-

te Park (et monument til

minde om pionerernes

ankomst til Saltsødalen)

.

Præsident Hinckley blev led-

saget af sin hustru, Marjorie,

præsident Thomas S. Mon-

son, førsterådgiver i Det

Første Præsidentskab og

hans hustru, Frances, samt

præsident James E. Faust,

andenrådgiver i Det Første

Præsidentskab og hans

hustru, Ruth.

"Dette er et bemærkelses-

værdigt smukt monument,

der står bagved os," sagde

præsident Hinckley. "Det er

rejst til ære for store begi-

venheder i vores stats histo-

rie." Præsideilt Hinckley

berettede kort om statens

historie og forklarede mange
af statuens symboler og deres

betydning. Han forklarede

også, at mange af dem, der

kom dertil i den første tid,

forlod området, "men mor-

monpionererne kom for at

blive. De brød den hårde,

soltørrede jord. De udvikle-

de moderne metoder til

kunstvanding. De lavede

planer over en by, byggede

hjem, skoler, offentlige byg-

ninger, kulturbygninger, det

store Tabernakel og det

pragtfulde tempel. De grund-

lagde denne by og bogstave-

lig talt hundredvis af andre

kolonier overalt i det, som
nu er Utah, så vel som de

første angelsaksiske bosæt-

telser i Californien, Nevada,

Arizona og Wyoming."

Ændringer i De
Halvfjerds' Præsidi'

um
SALT LAKE CITY

Det Første Præsidentskab

har bekendtgjort, at ældste

Earl C. Tingey er blevet kal-

det som nyt medlem af De
Halvfjerds' Præsidium. Han
erstatter ældste Carlos E.

Asay, som er blevet afløst for

at præsidere over templet i

Salt Lake City. Med ældste

Asays afløsning bliver Aldin

Porter seniormedlem af De
Halvfjerds' Præsidium.

Ældste Tingey, som blev

opretholdt til De Halvfjerds'

Første Kvorum i 1991, har

tjent som præsident for Kir-

kens område i det sydlige

Utah og som assisterende

leder af Kirkens Missio-

nærafdeling. Han har også

tjent i præsidentskabet for

Det Afrikanske Område som

missionspræsident, rådgiver i

tre missionspræsidentskaber,

regionalrepræsentant og

biskop.

Ældste Tingey er født i

Bountiful, Utah. Han har

læst jura på University of

Utah Law School og gået på

New York University. Han
og hans hustru, Joanne Wells

Tingey, er forældre til fire

børn.

Ældste Porter blev opret-

holdt til De Halvfjerds'

Første Kvorum i 1987. To år

senere, da De Halvfjerds

blev organiseret i Det Første

og Det Andet Kvorum, blev

han opretholdt til det sidst-

nævnte. I 1992 blev han
opretholdt til De Halvfjerds'

Første Kvorum og kaldet til

Præsidiet. Ældste Porter er

født i Salt Lake City og har

taget embedseksamen på

Brigham Young-universitetet

i Provo, Utah. Han har tidli-

gere været missionspræsi-

dent, regionalrepræsentant,

stavspræsident og biskop.

Han og hans hustru, Shirley

Palmer Porter, er forældre til

seks børn.

Ældste Asay, som er fyldt

70 år, blev opretholcit til De
Halvfjerds' Første Kvorum i

1976 og tjente i Præsidiet fra

1980 til 1986. De følgende

tre år tjente han som præsi-

dent for Det Europæiske

Område. I 1989 blev han
opretholdt til De Halvfjerds'

Præsidium for anden gang og

blev senior-medlem i 1995.

KIRKENYT
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Nye område^
præsidentskaber

Det Første Præsidentskab

har bekendtgjort ændringer i

områdepræsidentskaberne.

Disse nye opgaver trådte i

kraft den 15. august 1996.

Kirkens ledelse har også

bekendtgjort skabelsen af

Det Chilenske Område, som

opstår ved en deling af det

eksisterende Sydamerika

Syd Område. Samtidig blev

det bekendtgjort, at 10

områdeautoriteter vil tjene

som rådgivere i områdepræs-

identskaber, hvor der sidste

år kun var tre områdeautori-

teter, der tjente i område-

præsidentskaber.

1. Nordamerika Nordvest

WM. ROLFE GLENN L.

KERR PACE

FØRSTE-

RÅDGIVER
PRÆSIDENT

C, SCOTT
GROW

ANDEN-
RÅDGIVER

2. Nordamerika Central

J. RICHARD

CLARKE

FØRSTE-

RÅDGIVER
PRÆSIDENT

3. Nordamerika Nordøst

W. DON VAUGHNJ. MARLIN K

LADD FEATHERSTONE JENSEN

PRÆSIDENTFØRSTE-
RÅDGIVER

ANDEN-
RÅDGIVER

4. Nordamerika Sydøst

PRÆSIDENT

5. Nordamerika Sydvest

ANDEN-
RÅDGIVER

LYNN A. DEAN L.

MICKELSEN LARSEN

ANGEL
ABREA

FØRSTE- PRÆSIDENT ANDEN-
RÅDGIVER RÅDGIVER

6. Nordamerika Vest

C MAX LOREN C,

CALDWELL DUNN

FØRSTE-
RÅDGIVER

PRÆSIDENT

CREE-L

KOFFORD

ANDEN-
RÅDGIVER

7. Utah Nord

ROBBERT E. ALEXANDER B

WELLS MORRISON

FØRSTE-
RÅDGIVER

PRÆSIDENT

ROBERT K.

DELLENBACH

ANDEN-
RÅDGIVER

8. Utah Syd

L. LIONEL

KENDRICK

FØRSTE-
RÅDGIVER

BEN B. DENNIS B.

BANKS NEUENSCFWANDER

PRÆSIDENT ANDEN-
RÅDGIVER

10. Mexico Syd

GARYJ. D.TODD OCTAVIANO
COLEMAN CHRISTOFFERSON TENORIO D,

FØRSTE-

RÅDGIVER
PRÆSIDENT ANDEN-

RÅDGIVER

1 1. Centralamerika

FØRSTE-

RÅDGIVER
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1 2. Sydamerika Nord

FRANCISCO J, JAY E.

VINAS JENSEN

FØRSTE-

RÅDGIVER
PRÆSIDENT

CARL B.

PRATT

ANDEN-
RÅDGIVER

14. Chile

JERALD L.

TAYLOR

FØRSTE-

RÅDGIVER

F. MELVIN

HAMMOND

PRÆSIDENT

EDUARDO A.

LAMARTINE

ANDEN-
RÅDGIVER

1 6. Nordeuropa

JOHN E. CECIL O, SPENCER J.

FOWLER SMUELSONJR. CONDIE

FØRSTE-
RÅDGIVER

PRÆSIDENT ANDEN-
RÅDGIVER

22. Filippinerne/Mikronesien

SHELDON F.

CHILD

FØRSTE-
RÅDGIVER

KENNETH
JOHNSON

PRÆSIDENT

QUENTIN L.

COOK

ANDEN-
RÅDGIVER

13. Brasilien

FØRSTE-

RÅDGIVER

1 5. Sydamerika Syd

jL^Stei

wSlæ Æi

p i S*"

k: ... . m

k ' m

CARLOS H. JOHN B. HUGO A.

AMADO DICKSON CATRON

FØRSTE- PRÆSIDENT ANDEN-
RÅDGIVER RÅDGIVER

1 7. Østeuropa

BRUCE D,

PORTER

FØRSTE-

RÅDGIVER

CHARLES
DIDIER

PRÆSIDENT

F, ENZIO
BUSCHE

ANDEN-
RÅDGIVER

23. Stillehavet

BRUCE C.

HAFEN

FØRSTE-
RÅDGIVER

PRÆSIDENT

K I R K E N YT
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Horsens Gren tager atter på
hyttetur!

Uden hensyn til det gamle ord, der siger,

at man aldrig skal forsøge at gentage en
succes, men tværtimod tilskyndet af sidste

års fine resultat, havde grenens aktivitets

'

leder igen i år taget initiativ til at tilrette-

lægge en grenshyttetur, der ligesom sidste

år gik til spejderhytten Sømosegaard i

Ring Skov ved Brædestrup ca. 25. km
nordvest for Horsens. Arrangementet
afvikledes i weekenden 2. -4. august 1996.

I løbet af fredag eftermiddag

ankom grenens medlemmer
til hytten i tungt læssede biler

og trailere. Enkelte motions-

entusiaster havde dog valgt at

tage turen på cykel. Der her-

skede en livlig og forvent-

ningsfuld atmosfære, og efter-

hånden som eftermiddagen

skred frem fik alle sig installe-

ret med sovepose og andet

grej i soverummene.

Omkring kl. 18 var alt til-

syneladende på plads, og

man samledes i spisesalen for

som aftensmåltid at nyde

den mad, som hver især hav-

de medbragt hjemmefra,

I aftenens løb afvikledes

turens første aktivitet under

ledelse af ældsternes kvorum.

Den bestod af en 'mini-olym-

piade', hvor discipliner som

sækkevæddeløb, kartoffelløb

og lakridsspisning afvikledes.

Denne muntre aften afslutte-

des med den obligatoriske

forfriskning bestående af

kage og saftevand, hvorefter

man gik ret tidligt til ro, da

hovedparten af grenens fami-

lier er småbørnsfamilier.

Minus myg og var-

me

Mange kunne erindre sig

forrige års myggeplage i for-

bindelse med overnatningen

for åbne vinduer, men i år

blev der hverken brug for

moskitonet eller mygge-

balsam, da de mere modera-

te temperaturer havde bevir-

ket langt færre myg og

muligheden for at sove med

Leg på plænen foran Sømosegaard

lukkede vinduer uden at bli-

ve kvalt af varme.

Lørdag morgen samledes

man i spisesalen for i fælles-

skab at indtage det første af

turens måltider, som Hjælpe-

foreningen havde ansvaret

for. Det var tag- selv-bord

med havregryn, cornflakes,

ymer, rugbrød, rundstykker,

ost, marmelade, mælk, saft

og urtete.

Formiddagen tilbragtes

for de flestes vedkommende
med boldspil på det store

græsareal uden for hytten.

Andre gik med børn og klap-

vogne en tur til Ring Sø,

hvor dette års mere normale

sommertemperaturer dog

ikke foranledigede nogen til

som sidste år at tage en

kølende dukkert.

Ved middagstid samledes

alle igen til spisning, der

denne gang bestod af kar-

bonader med ærter og gule-

rødder og som dessert bana-

ner, der var indkøbt i Super

Brugsen i Brædstrup. Vi

tømte næsten hele deres

lager!

Fælles aktiviteter

og underholdning

Lørdag eftermiddag deltog

så at sige alle i et oriente-

ringsløb, tilrettelagt af nogle

af ældsterne. Løbet var desig-

net på en sådan måde, at

både unge, ældre og børn i

klapvogn kunne deltage.

(FOTO: TD)
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Undervejs var der poster med
konkurrencer af forskellig art,

bl.a. en opgave hvor man
skulle skrive en sang, der

senere blev brugt som under-

holdning ved aftenens bål.

Efter fælles aftensmad gik

alle ud til bålet, hvor man
hyggede sig.

Aftenen omkring bålet

blev indledt med et par dejlige

danske sange, hvorefter der

var præmieoverækkelse til det

vindende hold fra eftermidda-

gens orienteringsløb. Sangene,

som holdene havde brugt hele

eftermiddagen til at forfatte,

blev opført til stor fornøjelse

for publikum. I den forbindel-

se havde holdene udvist stor

opfindsomhed og skaberevne,

så der var kommet mange for-

skelligartede sange ud af det.

Efter endnu en rolig nat,

hvor selv småbørnene var så

trætte, at de sov størstedelen

af tiden samledes grenen til

et dejligt morgenbord hvor-

efter spisesalen på forbavsen-

de kort tid blev omdannet til

kirkesal. Alt imens denne

forandring fandt sted hente-

de nogle brødre de ældre

søskende i Horsens, mens
andre tog sig af opvask og

børnepasning.

Søndagsmøder i det

grønne

Kl 11:00 denne søndag

morgen, var der samlet ca.

70 af grenens medlemmer i

'kirkesalen', hvor man
afholdt søndagens nadvermø-

de. De tilstedeværendes søn-

dagspåklædning og hele

stemningen - der naturligt

nok var mere andægtig, end

den havde været hidtil under

turen - gjorde, at hele rum-

met syntes at være forandret.

Man følte det omtrent, som
sad man derhjemme i kirken,

og det var næsten uforståe-

ligt, at det var det samme
rum, hvor man kort tid forin-

den havde spist, leget og

pjanket. Nadvermødets taler

var lagt i hænderne på grens-

præsidenten og hans hustru

og det blev et meget godt

møde, hvor grenspræsiden-

ten meget å propos udtrykte

glæde og taknemlighed over

medlemmernes indsats for at

skabe fællesskab og sammen-

hold i grenen. Dette blev i

det hele taget et møde, hvor

alle følte sig opløftet og styr-

ket i deres overbevisning om
evangeliets sandhed og fik

fornyet glæde ved livet og

medlemskabet af Jesu Kristi

Kirke af Sidste Dages Helli-

ge-

Hele weekenden forløb

på én gang både velorganise-

ret og planlagt og alligevel

uden snærende tidsplaner, så

alle fik en rolig og afslappen-

de oplevelse. Alt afvikledes

uden uheld og vejret var

behageligt dansk sommer-

vejr. Megen tak og mange
rosende ord til grenens akti-

vitetsleder for initiativet og

til alle, der har gjort en ind-

sats for, at vi kunne få denne

sommer-weekend i det grøn-

ne. Kun er der tilbage at

håbe, at nogen til næste år

vil påtage sig at sætte noget

lignende i scene.

Henning Jensen er med-

lem af Horsens Gren i Århus

Stav og arbejder som assi-

stent til Grenspræsidenten i

Grenen.

. ' - •

Sørnosegaard, hvor Horsens Grens hyttetur afholdtes

m I

(l-OTO: TD)
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Århus stavs

spejdere på sommerlejr
i Norge

Oøndag den 21. juli drog 44
spejdere fra Århus Stav op til

spejderne fra Stavanger og

Bergen for at dele en som-

merlejrs glæder med dem.

Forud var gået 2 år fra de

første forbindelser blev etab-

leret. Nu var tiden så kom-
met til at tage hul på de

mange forventninger.

Vel ankommet til Eger-

sund i Norge med færgen fra

Hanstholm slog bivuak-fol-

ket lejr på en klippeformati-

on, mens teltliggerne lå ved

klipperne på en sandflade

langs kajområdets opmarche-

ringsbåse. Drengene fra

Ålborg havde undladt at rej-

se teltene og måtte hen på

morgenen løbe i læ på færge-

terminalen, da en regnbyge

brød løs.

Store og små fisk

Tidlig mandag morgen

blev vi afhentet af bus og

kørt til lejrområdet Forene-

set, som lå 6 - 7 km nord for

byen Jørpeland. Her blev vi

kammeratligt modtaget af de

2 norske spejderledere -

Christer Andersen og Njål

Norby - som på ægte norsk

vis senere skulle tage os ud

på vandringer i fjeldene.

Mange af drengene havde

fiskestang med, og en af de

meget hurtige drenge -

Michael Nielsen fra Randers

- nåede allerede mandag
eftermiddag at fange den

første fisk på ca. 20 cm. Da
han blev spurgt, om den ikke

var lidt lille, kom svaret

prompte: "Jeg har fanget den

mindste fisk, og jeg har fan-

Teltrejsning på kajområdet i Egersund. Spejdere fra Århus: Nicolai,

Niels og Ian. (FOTO: Bendtsen)

Den berømte første fisk og Michael Nielsen fra Randers.

(FOTO: Bendtsen)

get den største fisk, jeg er

den eneste, der har fanget en

fisk, og jeg er den, der har

fanget flest fisk". Han var

stolt. Senere blev fangsten

større. En anden af de frie

aktiviteter bestod i at sejle i

kano på Liarvatnet, som
stødte op til lejren.

Lejren blev opbyg-

get og deltagerne

begiver sig på ser-

iøs bjergvandring

Første dag og til dels den

anden dag blev benyttet til

at opbygge lejrene, der på

traditionel vis bestod af køk-

ken - vaske og spiseborde,

fedtfælder, bålsteder, affalds-

stativer med mere. Mange
flotte konstruktioner så

dagens lys.

Vejret var om tirsdagen

blevet rigtig godt, men nu

onsdag formiddag var der et

let sk>'dække, men lejrens

højdepunkt var nu uundgåe-

ligt nær. Forud for afrejsen

havde der været stor interesse

for netop dette indslag. Vi var

alle i usikkerhed om hvad det

ville kræve af os, og hvilken

udrustning det var bedst at

tage med. Efter professionel

vejledning omkring disse

punkter deltes lejren i 2. De
"store " drog afsted på en tre-

dages tur, mens vi der tilhørte

de "små" måtte nøjes med to

dage. Nordmændene var i

god kondition viste det sig

hurtigt, de strøg som bjergge-

der op af fjeldsiderne og fandt

stier, som danske øjne ikke

kunne se. Turen begyndte for

begge holds vedkommende

med en brat opstigning, som
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Lejropbygning. (FOTO: Bendtsen)

ganske tog vejret fra alle og

fik hjerterne til at banke i

dobbelt takt. Sveden løb os

ned af rygge og maver og de

medbragte vandflasker blev

der sippet til hele tiden. Når

de var tomme, blev de fyldt

op med frisk vand fra strøm-

mende bække.

Naturens strabad-

ser og Mormons
Bog

Turens højdepunkt i

skræk var, da vi på det "lille"

hold måtte klatre ned på en

afsats på 70 cm bredde og

vandre 15 meter hen ad

denne, mens vi holdt fast i

en jernkæde, det var nemt at

sammenligne situationen

med jernstangen i Mormons
Bog.

Vi danskere var hurtigt

udasede og stønnede om
snarlig forløsning, først efter

4 timers vandring slog de

"små" lejr, så var der tid til

aftensmad og hvile inden

yderligere 3 timers vandring

for at nå frem og tilbage fra

Prædikestolen, Norges

berømte udsigtspunkt ved

Lysefjorden.

Da vi vågnede om morge-

nen, lå tågen tæt omkring os,

sigtbarheden var på ca. 50

meter, soveposerne var helt

våde og myggene sværmede

tæt omkring os for at muntre

sig med de lidt fremmedarte-

de madpakker. Stavens spej-

derleder var ikke helt fri for

at synes, at det var lidt synd

for ham. Pludselig hørtes en

ganske sagte lyd, som ikke

hørte til. Lyttede man godt

efter fik man fat på tonen.

Det var den norske spejderle-

der, der spillede mundharpe.

Det var Kirkens salmer ind-

flettet enkelte norske toner,

der lød, og indgød sans for

det dramatiske skuespil,

tågen skabte, mens den drev

henover klipper og gennem

træ tykninger, og tonerne

faldt ind i bækkens rislen og

ledte tanken hen på lejrens

gennemgående tanke: At alt

det, vi foretog os, kunne

sammenlignes med evangeli-

ske principper og lærdomme.

"Er du ved at komme væk i

tåger, så lyt til evangeliet."

Vores vandring ned til lej-

ren tog 1 time mindre end

opstigningen, det kunne vi da

være stolte a£

De stores tur
De "store" vandrede små

9 timer første dag og holdt

sig ikke tilbage de næste 2

dage. Da de returnerede til

lejren, kom de med en helt

speciel stemning. De var

meget glade og opstemte

over, at de havde klaret de

strabadser, de var blevet stil-

let overfor.

De havde også haft en

god leder i Njål Norby. Han
gik foran og havde en god

evne til at få de unge til at

følge efter Ved firetiden den

sidste aften fik vi mange

udtømmende beretninger om
de oplevelser, de havde

været udsat for: Badning i

400 meters højde i iskoldt

vand, det må have været en

tænderklaprencie dykning -

vandring på smal bjerghylde

med mindst 12 kg i rygsæk-

ken, pludselig er der en for-

hindring, nordmanden sprin-

ger de 1-2 meter, klatrer ned

ad klippen og rækker hånd-

en ud så de efterfølgende

kan bruge denne til at træde

på og nå over i sikkerhed.

Den bedste lejr?

Den bedste lejr nogensin-

de? Det kan stavens spejderle-

der svare bekræftende på,

selvom det hidtil har været

sådan efter hver eneste lejr.

Stavens spejderleder er meget

taknemlig for den gode

opbakning, lejren fik fra de

mange voksne ledere og seni-

orspejdere, der var med på lej-

ren. Ligeledes udtaler han, at

der var en meget fin arbejds-

summen på lejren og en god

kammeratlig stemning.

Den sidste aften uddeltes

der præmier til Mike fra

Ålborg og Sixten fra Stavanger

for stor hjælpsomhed uncier

hele lejren. Anders fra Esbjerg

og Niels fra Århus fik præmier

for godt kammeratskab, det

samme til Benjamin og Ove
Mikael fra Odense 1. Som tak

til de norske spejderleder fik

disse overrakt hver sin økse.

Stor tak til nordmændene
for en god lejr.

Jørn Holm Bendtsen er

medlem af Århus Ward i
o

Århus i Stav.

Spejderløb — forhindringsløb. Spejderne Aske, Michael, Simon og Vincent fra Randers.

(FOTO: Bendtsen)

K I R K E N YT

15



Historien om
Rønne grenskor

To missionærer "slog den rigtige akkord
an", da de startede Rønne grenskor for 8

år siden. De to missionærer, søster Julie

Stubbs og søster Patrice Heer (nu

Mogensen)
,
begge fra Rexburg i Idaho,

tænkte, at musik ville være en god måde
at komme i kontakt med ikke^medlemmer
på. Musik og sang spiller en vigtig rolle i

den danske kultur, og de mente derfor, at

der ville være interesse blandt medlemmer
og ikke'medlemmer for et kor.

i^Uerede fra starten havde

koret således en klar funkti-

on som et socialt og musi-

kalsk samlingspunkt for

medlemmer, ikke -medlem-

mer og de missionærer, der

p.t. var på øen. I de første år

var det også fuldtids-missio-

nærer, der ledede koret, og

specielt ægteparret Karl og

Arva Nelson fra Utah fik

stor betydning for korets

udvikling og repertoiremulig-

heder.

Stort kor i lille

enhed

Koret har i alle årene haft

mellem 10 og 15 medlemmer

og består i dag af 1 1 sanggla-

de mennesker. De mødes

tirsdage fra kl. 19.00 til kl.

20.45 for at øve både een og

flerstemmige sange/salmer,

fortrinsvis fra Kirkens egne

sangbøger. 2 medlemmer af

koret er ikke medlemmer af

Kirken. Officielt er den

første halve time en sangaf-

ten for alle interesserede,

hvorefter den egentlige

korindstudering starter.

Håbet er så, at interesserede

hænger på.

Hele menigheden

på forhøjningen

Koret synger typisk 1-2

gange ved nadvermøderne i

løbet af en måned. Og når

koret rejser sig, er det, speci-

elt om vinteren, ikke ual-

mindeligt, at der i forsamlin-

gen kun sidder 4-5 tilhørere

tilbage! Dette har fået en og

anden til at trække på smile-

båndet, men vi ser det som
et godt tegn, at over 25% af

grenens voksne medlemmer
også er medlemmer af koret!

Alle kan være med

Indstudering af de 1-2

sange, der fremføres ved dis-

se lejligheder, strækker sig

over højst 4 aftener. Det

skyldes bl.a., at der er lagt

meget vægt på, at nye og

ikke korvante sangere hele

tiden kan springe på i for-

løbet. Det sker desuden

jævnligt, at undersøgere og

gæster kommer for at hilse

på, og vi forsøger så at invol-

vere disse i sangens fantasti-

ske fællesskab.

Vores håb for fremtiden er

at åbne korsangens vidunder-

lige univers for endnu flere

og med tiden måske tage ud

og synge for andre. Annon-
cering i lokalradio og udde-

ling af en folder om koret er

ting, som vi vil forsøge at

gøre mere ved. Som et skridt

på vejen er vi blevet optaget

i et lokalt forenings- og kir-

keregister, udarbejdet under

Rønnes ældreprojekt i 95/96.

Og husk nu, hvis I er på
Bornholm en tirsdag aften:

KOM OG SYNG MED!
Patrice Mogensen og

Per Borgen er medlemmer

af Rønne gren og synger i

grenskoret.
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Herning Gren får atter ny
grenspræsident!

Den 28. april 1996 måtte Herning Gren
igen tage afsked med en elsket og afholdt

grenspræsident. Ældste Bryce A. Jackman
og hustru Marilyn R. Jackman, der har
tjent som fuldtidsmissionærer i Den Dan^
ske Mission, er efter end tjeneste vendt til'

bage til deres familie og hjemland. Det var

kort tid grenen fik glæde af deres store

indsats, men medlemmerne i Herning
Gren vil altid påskønne det store arbejde

dette missionær ægtepar lagde for dagen.

ror Freddy Meinertz, 62

og pensioneret glassliber,

blev denne søndag opret-

holdt som grenens nye

Grenspræsident.

For præsident Meinertz

og hans hustru Eva kom
denne kaldelse som en stor

overraskelse.

Bror og søster Meinertz

vendte i juni 1995 hjem til

Danmark, efter at have

været på en tempelmission i

templet i Stockholm.

'Der er for mig ingen

tvivl om, at den tempelmissi-

on har forberedt os til denne

kaldelse, siger præsident

Meinertz, der normalt hører

til i Esbjerg Ward.

-Vores tempelmission var

den lykkeligste tid i vores liv,

og vi græd, da vi skulle

hjem, men til gengæld føler

jeg også, at vi i den tid i

templet har fået en balast,

der gør, at vi kunne sige ja til

denne kaldelse.

Bror og søster Meinertz,

der skal bruge mere end en

times kørsel hver vej til Kir-

ken i Herning, synes ikke det

er noget stort offer.

-Vi prøver på at organisere

os sådan, at vi holder de fle-

ste af vores møder om sønda-

gen, og det er også det tids-

punkt, hvor grenens medlem-

mer kan træffe mig bedst.

Endnu en mission

Da stavspræsident

Carsten Larsen fortalte bror

og søster Meinertz, at han

havde en mission til dem,

blev de i første omgang noget

overraskede. De var jo netop

vendt hjem fra én mission,

og de syntes ikke at deres

økonomi kunne bære endnu

en. Men så snart det gik op

for dem, at der her var tale

om en anden form for missi-

on, var de begge meget villi-

ge til at acceptere kaldelsen.

Problemer med økonomi

og planlagt ferieophold i

USA kunne sagtens løses. Så

det var med spændte for-

ventninger, at bror og søster

Meinertz søndag den 28.

april kørte til Herning for at

begynde deres tjeneste der.

Stort fremmøde

Der var ca. 80 mennesker

til stede den søndag, hvilket

er usædvanligt mange for

den lille gren i Herning.

Grenen, der har ca. 70

indskrevne medlemmer, har

til hverdag blot 20 tilstede-

værende.

-Men det er ved at vende,

fortæller den nye grenspræsi-

dent stolt. For siden han blev

kaldet i slutningen af april

måned har grenen allerede set

to dåb, hvoraf den ene, bror

Jens Jensen, til stavskonferen-

cen vil blive opretholdt som

ældste. Det er en dejlig ting for

grenen, der kan bmge mange

flere nye præstedømmebærere.

Bror Bo Amdi og Ejvind

Christensen blev atter opret-

holdt som rådgivere, og i

fællesskab vil det nye grens-

præsidentskab arbejde på at

fastholde og forøge det gode

sammenhold, der eksisterer

blandt grenens medlemmer.

Hele grenen til

templet

-Det er også vores mål, at

samle så mange af vores

medlemmer som muligt til

en tempeltur i den nærmeste

fremtid, fortæller den nye

grenspræsident.

Som både præsident

Blønd og Jackman har gjort

det, vil den t^ye grenspræsi-

dent også bruge meget tid på

at besøge grenens mindre

aktive medlemmer.

-Jeg vil gerne lære dem at

kende og fortælle dem, at de

er meget velkomne til at

komme og deltage i vores

fællesskab sluttede den nye

grenspræsident.

S.P.

Bror Freddy Meiriertz med sin hustru Eva. Han blev den 28. april

opretholdt som grenspræsident i Herning Gren i Århus Stav.

(FOTO: Meinertz)
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Nu er PAF på dansk!

Kirkens slægts

'

forskningsprogram,

PAF, er nu blevet

oversat til dansk.
Hvis du har tøvet med at

bruge Kirkens slægtsforsk-

ningsprogram, PAF, fordi du

ikke er helt fortrolig med de

engelske menuer og betegnel-

ser, så er dit problem nu løst.

PAF-brugerforeningen

Liahona har ved kreativitet

og godt benarbejde fået tilla-

delse til at oversætte PAF,

version 2.31 til dansk. Over-

sættelsen er nu færdig, og

problemerne med de danske

tegn, æ, og å er løst.

Ønsker du oversættelsen,

kan den købes gennem bru-

gerforeningen, Liahona, ved

Niels Ove Andersen fra

Odense, tlf. 66 11 17 00.

Her kan du også få andre

oplysninger om denne fore-

ning, hvis formål det er at

formidle hjælp og inspiration

til alle PAF-brugere.

Problemet med
ÆØÅ

Når du køber det danske

modul til PAF, modtager du

samtidig nogle hjælpemidler.

Du får mulighed for at bruge

de danske tegn, æ, ø, og å,

og du får mulighed for at

konvertere de filer, du sender

til templet, så du ikke mere

skal udføre ordinanser for

Soren Sorensen, men nu for

Søren Sørensen.

Mange har oplevet store

problemer med indsendelse

af navne til templet på com-

puter Det skal nævnes, at

bruger du den del af PAF-

programmet, der skal benyt-

tes til indsendelse af navne

(GIE eller Genealogical

Information Exchange) , som
stammer fra PAF version

2.31, vil du opdage, at den

ikke kan acceptere navne

eller steder, der indeholder

bogstaverne æ, ø og å. De

bliver ganske enkelt ikke

indsendt. Denne del af pro-

grammet er væsentlig bedre

fra PAF version 2.2, og der-

for anbefaler man brugen af

den foreløbig. Når du får den

danske version følger denne

del af programmet med.

Dansk manual til

PAF

Søster Anna-Margrethe

Krogh-Thomsen fra Roskilde

Ward har lavet en manual til

PAF på dansk. Den er let

forståelig og gennemgår trin

for trin de mest almindelige

procedurer, man har brug for

i PAF. Den købes ved hen-

vendelse hos str. Krogh-

Thomsen personligt (tlf. 42

17 92 51).

Disse nye tiltag giver til-

sammen meget fine mulighe-

der for alle, der ønsker det,

for at benytte PAF.

Har du ikke computer, og

ønsker du ikke at anskaffe

dig en eller benytte compu-

ter, kan du stadig sende nav-

ne til templet på gammel-

dags maner på familiegrup-

peskemaer Du skal blot

huske at give templet god til

til behandling af dine skema-

er.

God fornøjelse med for-

løsningen af din afdøde

slægt!

Lisbeth Jensen er med-

lem af Frederiksberg Ward i

Københavns Stav og er leder

af Slægtshistorisk Center i

København.

PAF

Manual

til:

Slægtsforskning

på EDB for

begyndere.

af A-M, Krogh-Thomseji
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VELSIGNELSER I

FORKLÆDNING.

En mors beretning

om sin vej gennem
livet som mor til et

barn med adfærds^

problemer.

Da jeg som ung mor på

23 år modtog min patriarkal-

ske velsignelse, var der en

enkelt ting, som jeg undrede

mig lidt over, nemlig begre-

bet "Velsignelser i forklæd-

ning".

Siden har jeg haft rig lej-

lighed til at lære dette

begreb nærmere at kende.

Vort liv har været svært, vi

har haft mange prøvelser, og

derfor har vi også haft man-

ge muligheder for at udvikle

os og udvise tro på vor him-

melske Fader.

Lige nu er der lidt "vind-

stille" i vor færd gennem
livet. Det vil så senere vise

sig, om vi bare har opholdt

os inde i orkanens øje, hvor

der er fred en tid. Men uan-

set, hvad der kommer, så har

vores erfaringer og prøvelser

givet os større styrke til at

overvinde svære tider - stå-

let indeni er blevet hærdet i

metalsmelterens ild.

Hvorfor lige os?

Det, som fik mig til at

tænke på velsignelser i fork-

lædning, var, at jeg sad og

overvejede Guds plan og

hensigt med vort ældste

barn, som nu er næsten vok-

sen. Hvad er meningen med
hans liv? Hvorfor skulle vi

have et barn, oven i købet

vort første barn, som skulle

volde os så mange bryderier

og hjertesorger? Hvorfor

kunne vi ikke have lov til at

have et barn, som vi kunne

være stolte af, og som vi

kunne glædes over at sende

på mission som hans jævnal-

drende?

Så klog bliver jeg nok

aldrig, at jeg fuldt ud forstår

Guds hensigt med det, men
jeg er kommet så vidt, at jeg

ved, at de problemer, vi får i

forbindelse med ham, er

sendt fra Gud for at udvikle

os, og derfor har jeg lært at

tage det hele lidt mere

afslappet end før.

jeg er overbevist om, at

de spørgsmål, jeg før gav

udtryk for, deles af mange
forældre med handicappede

børn. Men jeg må indrøm-

me, at jeg somme tider har

været en slags misundelig på

de forældre, hvis børns han-

dicap er synligt. En spastiker,

et blindt eller et døvt barn

ved de fleste mennesker,

hvad er, og hvordan de skal

reagere overfor. Men hvor-

dan kan andre mennesker

forstå, at der er noget galt

med dit barn, når det ser

fuldstændig normalt ud?

Det kan endda være

svært selv som forælder at

forstå og acceptere, at dit

barn har nogle begrænsnin-

ger i sit liv, så hvordan skal

udenforstående kunne fatte

det?

Var ikke som andre

Da jeg første gang

begyndte at fatte, at mit

barn ikke ville udvikle sig

normalt, var han bare 10

måneder gammelt. Jeg var

en meget ung mor og havde

derfor ikke stor erfaring i

børns udvikling, men rent

intuitivt fornemmede jeg, at

der var noget, som ikke

stemte. Jeg elskede ham
overalt på jord, og hele vores

familie forgudede ham. Alle-

rede, da han var bare to år

gammel, mærkede vi, at han

var født med særlige evner

for mekanik. Han var dybt

fascineret af alt, som kunne

køre, især traktorer. I mel-

lemtiden havde vi skyndt os

at få en lillesøster, og det må
siges at være det lykkeligste,

vi nogen sinde har gjort, for

hun blev vores "garantibe-

vis" for, at vi kunne opdrage

normale børn på normal vis.

Hun var stille og venlig, en

glad og lykkelig pige, som

havde det godt sammen med
alle omkring hende.

Men vores søn begyndte

at få problemer, efterhånden

som han voksede op. Først i

børnehaven, og senere også i

skolen. Det udviklede sig

mere og mere mareridtsag-

tigt, og selv om vi søgte pro-

fessionel hjælp gennem vores

læge, fik vi kun at vide, at

han var et meget vanskeligt

barn, og at vi kunne få fami-

lieterapi, hvis vi ønskede

hjælp til at tackle proble-

merne med ham.

Under normale omstæn-

digheder ville vi nok have

sagt ja tak til dette tilbud,

men min mand var på dette

tidspunkt alvorligt syg af

kræft og var i kemoterapi. Så

derfor forlod vi psykologen

temmelig mismodige og vid-

ste, at der kun var en ting at

gøre:

Én dag ad gangen!

Der gik en del år, og vi

begyndte at kunne se en

afslutning på hans trælsom-

me skolegang, da han kom i

kontakt med nogle tilflyttere

på vores egn. Det endte selv-

følgelig helt galt, og vi måtte

sende ham hjemmefra, så

langt væk i amtet som
muligt.

Tre år er nu gået siden

den gang, og det har kostet

os blod, sved og utrolig man-
ge tårer. Men ét har vi lært:

vi har bedt for ham hver

eneste dag, morgen og aften,

og stille og roligt er tingene

blevet bedre og bedre for os.

Vi har aldrig opgivet håbet

om, at han vender tilbage til

os igen på en bedre måde
end før.

Vi har aldrig opgivet

håbet om, at han vender til-

bage til Kirken igen, men vi

har lært at sige til os selv, at

hvad han foretager sig, er

hans ansvar, og det må han

selv afregne med sin himmel-

ske Fader til sin tid.

Det betyder ikke, at vi

ikke stadig opdrager på ham,

for vi siger klart fra, når han

gør noget, vi ikke finder rig-

tigt.

I den forbindelse har vi

lært meget om tilgivelse, for

vi ønsker at tilgive ham, for-

di vi elsker ham og kender

hans begrænsninger i livet.

Men han vil ikke altid tage

imod! Sådan er forholdet

mellem os og vor himmelske

Fader vel også ofte, når vi
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ikke vil indrømme vore egne

fejl eller tilgive os selv for

vore overtrædelser.

o

Søger Andens vej-

ledning

Men tilbage til andres

reaktioner. Hvor ville jeg

ønske, at andre mennesker,

og især medlemmer af Kir-

ken, ville forstå eller i det

mindste respektere, at vi for-

søger at gøre det bedste, vi

kan, og at vi virkelig forsøger

at være ydmyge og lytte til

Andens stille hvisken.

Jeg tror, at alle mennesker

bliver udsat for prøvelser på

et eller andet tidspunkt i

deres liv, de allerfleste endda

mange gange gennem livet.

Men prøv at forestille dig,

hvordan forældre må føle

det, når problemerne fortsæt-

ter og fortsætter! Sådan kan

det være at have et barn

med adfærdsproblemer. Det

eneste, man ønsker, er en fri-

dag eller to, så man kan sove

i fred og ro uden at tænke

på, hvad der nu kommer.

De forældre, som har et

handicappet barn, hvad enten

det er psykisk eller fysisk han-

dicappet, har brug for andre

menneskers medfølelse og

kærlige hjælp. Næste gang,

du ser et barn, der opfører sig

dårligt, så lad være med at

fordømme forældrene, men
tænk hellere på, hvor svært

det må være, at have et barn

med problemer.

Kristus vores

eksempel

Da Mesteren vandrede på

jorden, gav han os et eksem-

pel til efterfølgelse. Jeg tæn-

ker her på helbredelsen af

den blindfødte. "På sin vej så

Jesus en mand, der havde

været blind fra fødslen. Hans
disciple spurgte ham: 'Rabbi,

hvem har syndet, han selv

eller hans forældre, siden

han er født blind?' Jesus sva-

rede: 'Hverken han selv eller

hans forældre har syndet,

men det er, for at Guds ger-

ninger skal åbenbares på

ham. De gerninger, som han,

som har sendt mig, vil have

gjort, må vi gøre, så længe

det er dag. Der kommer en

nat, da ingen kan arbejde.

Mens jeg er i verden, er jeg

verdens lys' (Johs. 9:1-5.)

Lad os huske, at handi-

cappede børn kan give os

mulighed for at vise vore

gode gerninger. Det er vore

reaktioner og handlinger, der

viser, hvem vi er.

Mange forældre til handi-

cappede børn plages af skyld-

følelser, og verden er god til

at skubbe til vognen, men
oftest er barnet og forældre-

ne helt uskyldige i den til-

stand, barnet befinder sig i.

Jeg husker et tidspunkt, hvor

jeg var meget ked af det, for-

di vores søn havde opført sig

dårligt i skolen, og derfor var

blevet sendt ud i gården i

frikvartererne. Det regnede,

og han gik og sparkede til

gruset. Jeg kom tilfældigvis

forbi, og det gjorde ondt helt

ind i hjertet, men jeg kunne

ikke hjælpe ham.

I min kvide bad jeg stille

til Gud: "Hvorfor skulle jeg

have sådan en søn?" Og sva-

ret kom omgående, stille og

kærligt: "Fordi du kunne kla-

re det!" I mit hjerte foran-

kredes en dyb forvisning om,

at Gud ønskede det således,

og at vi måtte udvise tro og

overvinde vanskelighederne.

Når det har været allers-

værest, har jeg glædet mig

over, at vores søn var beseg-

let til vores familie for tid og

evighed, og noget, som glæ-

dede mig allermest, var, at

han efter dette liv ikke ville

have disse begrænsninger i

sit væsen. Jeg ser frem til at

få et kærligt knus af ham,

fordi jeg holdt ud, mens vi

var her på jorden.

Jeg takker min himmelske

Fader, fordi jeg har præste-

dømmet i mit hjem, og fordi

jeg er blevet meget velsignet

derigennem. I perioder har

jeg været fortvivlet, og kun

gennem velsignelser gennem
præstedømmet har jeg klaret

mig igennem. Min patriarkal-

ske velsignelse har sin faste

plads i sin konvolut på min

kommode i soveværelset, der

står den for at minde mig

om, at Gud er overbevist om,

at jeg kan klare livet, også

"velsignelser i forklædning".

Denne artikel er ind-

sendt af en dansk søster,

der af personlige årsager

ønsker at forblive anonym.
Indslaget blev inspireret af

en artikel i Kirkens engel'

ske blad "Ensign". Artik-

len, "Lead me, Guide me",

stod i Ensign i marts 1994

og behandler emnet,

adfærdsvanskelige børn.

Artiklen er blevet oversat

til dansk og interesserede

kan henvende sig til Kir-

kenyts redaktion og rekvi-

rere en kopi af artiklen.

Åbent Hus

på Kirkens nye kontorer!

Den Danske Mission og Kirkens oversættelseskontor i Danmark
er flyttet ind i nye lokaler på Frederiksberg.

I den anledning vil vi gerne invitere Kirkens medlemmer til en reception

lørdag den 19. oktober fra 14.00 til 16.00.

Vi er meget glade for vores nye lokaler

og vil være glade for at se så mange som muligt til en lille forfriskning.

Vel mødt på Borups Allé 128 1. th. og tv. ca. 100 meter fra kirken på Priorvej.

Med venlig hilsen

Knud B. Andersen, Missionspræsident

Svend Aage Andersen, Kontorchef

OKTOBER 1996
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